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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 :ُمِسنٌَّة، َوِِف ِستِّنيَ  :َأْو َتبِيَعٌة، َوِِف َأْرَبِعنيَ  ،َتبِيعٌ  :اْلَبَقرِ  َوََيُِب ِِف َثََلثنَِي ِمنَ  :َفْصٌل ): قال 

َكُر ُهنَا :َتبِيٌع، َوِِف ُكلِّ َأْرَبِعنيَ  :َتبِيَعاِن، ُثمَّ ِِف ُكلِّ َثََلثنِيَ  ،  ،ُمِسنٌَّة، َوَُيِْزُئ الذَّ َواْبُن َلُبون  َمَكاَن بِنِْت ََمَاض 

 .ُه ُذُكوًرا(َوإَِذا َكاَن النَِّصاُب ُكل  

يخ:  ائمة من البقر )َفْصٌل(يقول الشَّ وما يف معنى البقر  ،يف هذا الفصل أورد فيه أحكام زكاة السَّ

ا داخلٌة يف جنس البقر.  كاجلواميس وغريها فإَّنَّ

دليل ذلك ما ثبت عند  ََلثنَِي()َوََيُِب ِِف ثَ قوله: َتبِيٌع َأْو َتبِيَعٌة(  :اْلَبَقرِ  )َوََيُِب ِِف َثََلثنَِي ِمنَ فقال: 

نن من حديث معاٍذ أنَّه  كلِّ ثَلثني من البقر تبيًعا أو تبيعًة،  أن آخذ من  أمرين النَّبي  »قال:  أهل السُّ

 «.ومن كلِّ أربعني مسنَّةً 

م.الثَّالثني هنا عىل العدِّ عىل سبيل التَّحديد؛ حلديث معاٍذ امل )ِِف َثََلثنَِي(وقول املصنِّف:   تقدِّ

كر واألنثى، فكلُّ من كان مالًكا اْلَبَقِر(  )ِمنَ وقوله:  ا اسم جنٍس، فتشمل الذَّ البقر هنا يقولون: إَّنَّ

كور  ،لبقرٍ  ى -وهي الثريان-سواًء كان من اإلناث أو من الذُّ أو ما يف حكمها وما يف  ،«بقًرا» :فإنَّه ُيَسمَّ

ا تأخذ احلكم.كاجلو ؛معناها مـَّمَّ يطلق عليه العرب بقًرا  اميس فإَّنَّ

 املراد بالتَّبيع والتَّبيعة هو ما كان قد أتمَّ سنًة ودخل يف الثَّانية.)َتبِيٌع َأْو َتبِيَعٌة( وقوله: 

 :وعندنا هنا مسألٌة ِف التَّخيري

ٌ بني أي  من األمرين.ه  َش التَّخيري بينهَّم ختيري تَ  نقول: إنَّ  كاة خمريَّ  ، بمعنى أنَّ خمرج الزَّ

ع نوعان: ا أكثروسبق معن ٍة أنَّ التَّخيري يف الَّشَّ  من مرَّ

 .ه  َش تَ  ختيريُ  -1

 مصلحٍة. وختيريُ  -2

َّم شاء. ٌ بني أِّيِّ ي، فهو خمريَّ  فهذا التَّخيري من ختيري التَّشهِّ

 واملراد باملسنَّة من أمتَّت سنتني ودخلت يف الثَّالثة.ُمِسنٌَّة(  :)َوِِف َأْرَبِعنيَ قال: 

 بدَّ أن تكون مسنًَّة أنثى؛ لظاهر احلديث. وهو من له سنتان، بل ال ،فال جيزئ املسنُّ  نٌَّة()ُمِس قوله: 
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م،  ُمِسنٌَّة( ،َتبِيٌع، َوِِف ُكلِّ َأْرَبِعنيَ  ،ُثمَّ ِِف ُكلِّ َثََلثنِيَ  ،َتبِيَعانِ  :)َوِِف ِستِّنيَ قال:  وهذا حلديث معاٍذ املتقدِّ

 َض ر  وبناًء عىل ذلك فإنَّه إذا بلغ مئًة وعَّشين فإنَّ الفَ  «ُكلِّ َأْرَبِعنَي ُمِسنَّةً َوِِف  ا،َتبِيعً  أنَّ ِف ُكلِّ َثََلثنِيَ » :وفيه
ن
 ني 

ا بني أربعة أَ  ً  أو ثالث مسنَّاٍت. ،ةٍ عَ بن ت  يتَّفقان، فيكون خمريَّ

َكُر ُهنَاقال:  ، َوإَِذا كَ  ،)َوَُيِْزُئ الذَّ ُه ُذُكوًرا(َواْبُن َلُبون  َمَكاَن بِنِْت ََمَاض  بدأ يتكلَّم  ،اَن النَِّصاُب ُكل 

كور مطلًقا،  املصنِّف عىل أنَّ  َرُج فيها إالَّ اإلناث، وال جيوز إخراج الذُّ األصل يف زكاة هبيمة األنعام أنَّه ال ُُي 

، وسيورده املصنِّف بعد قليٍل.  إالَّ بَّم ورد به النَّصُّ

 ، وبناًء عليه فال جيوز وال جيزئ غريها.قالوا: ألنَّ اإلناث صفة كَّمٍل يف احليوان

َكُر ُهنَا( قال:  يع، دون إذا وجبت ، فيجوز إخراج التَّبن ةيعَ أي يف البقر حيث وجبت التَّبن )َوَُيِْزُئ الذَّ

 ا.ها مكاََّن املسنَّة، فإنَّ املسنَّة ال جيزئ غريُ 

بب عند أهل العلم أنَّ التَّبن  غري يع جيزئ عن التَّبيعة: قالوا: والسَّ إذا ُولنَد فإنَّ حلمه ألنَّ الثَّور الصَّ

م سن ، وهذا موجوٌد عندنا إذا ذهبت هلم يعطونك احلَ يكون أكثرَ  غري يكون يل، فاملقصود أَّنَّ يقولون: إنَّ الصَّ

 فلذلك جودة حلمه ساوى اإلناث. ،حلًَّم  أكثرَ 

(احلالة الثَّانية: قال:  ل ه ،)َواْبُن َلُبون  َمَكاَن بِنِْت ََمَاض  مة، وهي أوَّ ذا يف زكاة اإلبل املتقدِّ

رجات حيث وجبت بنت املخاض فإنَّه جيوز إخراج ابن اللَّبون الَّذي يكون أعىل منها بسنٍة، فيكون له  الدَّ

 سنتان ودخل يف الثَّالثة.

 بدَّ أن ننتبه ألمرين: إخراج ابن اللَّبون مكان بنت املخاض ال

ل: دن بنت املخاض، فالأنَّه ال جيزئ مطلقً  األمر األوَّ بدَّ أن تكون مفقودًة، إًذا  ا، وإنََّّم جيزئ عند َفق 

 فالتَّخيري يف احلالة الثَّانية يكون عند العجز، فال ينتقل البن اللَّبون إالَّ عند العجز.

(أنَّ قوله:  األمر الثَّاين: كأن  ؛بل جيوز حتَّى ولو كان أعىل منه ،ليس عىل سبيل احلرص )َواْبُن َلُبون 

ق    أو يكون جذًعا. ،ايكون حن

ُه ُذُكوًرا(قال:  احلالة الثَّالثة: يعني كان املال الَّذي يملكه من اإلبل أو من  )َوإَِذا َكاَن النَِّصاُب ُكل 

كاة واجبٌة يف عني املال.  البقر أو من الغنم كلُّه ذكوًرا، فإنَّه حينئٍذ جيوز له أن ُيرج ذكًرا؛ ألنَّ الزَّ
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َتث نَ  ى من ذلك صورٌة واحدٌة: قالوا: إذا كان املرء يملك نصاًبا كاماًل من التِّيوس فإنَّه ال ُيرج ُيس 

عليه أنَّه شاٌة، وال يكون ممدوًحا عندهم إالَّ يف حالٍة واحدٍة إذا كان  ُق دُ ص  التَّيس؛ ألنَّ التَّيس يقولون: ال يَ 

 ينئٍذ جيوز.رضاٍب فإنَّه ح إالَّ أن يكون فحَل أي  ،التَّيس رضوًبا

ينَ  :اْلَغنَمِ  َأْرَبِعنَي ِمنَ  َوََيُِب ِِف  :َفْصٌل ): قال  َشاَتاِن، َوِِف ِمَئَتنْيِ  :َشاٌة، َوِِف ِمَئة  َوإِْحَدى َوِعْْشِ

، ُثمَّ ِِف ُكلِّ ِمَئة   :َوَواِحَدة  
ُ اْلـََمَلنْيِ َكالَواحِ  :َثََلُث ِشَياه   .ِد(َشاٌة، َواْلـُخْلَطُة ُتَصريِّ

 :يف صدقة الغنم «صحيح البخاريِّ »حلديث أيب هريرَة يف  َشاٌة( :اْلَغنَمِ  )َوََيُِب ِِف َأْرَبِعنَي ِمنَ قال: 

 «.ِِف ُكلِّ َأْرَبِعنَي َشاةٌ »

كر، وتشمل نوعني: اة: األنثى دون الذَّ  واملراد بالشَّ

أن. -1 ا أن تكون من الضَّ  إمَّ

 عز.أو تكون من امل -2

أن فال فإن كانت من  أشهٍر فأكثَر. بدَّ أن يكون عمرها ستَّةَ  الضَّ

ا إن كانت من امل  بدَّ أن تكون قد بلغت سنًة كاملًة. عز فإنَّه الوأمَّ

ء اليسري كاليوم ونحوه  ، الَّشَّ نة هنا عىل سبيل التَّقريب، فلو نقص قلياًل فإنَّه ال يرضُّ والتَّقدير بالسَّ

.  ال يرضُّ

تي عنده فيقول: هذه والنَّاس دائًَّم يعرفو ياه الَّ نَّ يف األضاحي، فبعض النَّاس قد يعرف الشِّ ن السِّ

بط، فنقول: إنَّ اليوم واليومني  نة املاضية، فيعرف ميالدها بالضَّ َدت  يف اليوم احلادي عَّش مثاًل من السَّ
ُولن

. نِّ َفى عنه يف السِّ  وأكثَر ربََّّم قد ُيع 

يَن()َوِِف ِمَئة  َوإِْحَدى َوعِ قال:  ا ما دون ذلك فإنَّه ال جتب فيه إالَّ شاٌة واحدٌة. )َشاَتاِن( أي من الغنم  ْْشِ  أمَّ

 واضٌح. َثََلُث ِشَياه ( :)َوِِف ِمَئَتنْيِ َوَواِحَدة  قال: 

يق  َشاٌة( :)ُثمَّ ِِف ُكلِّ ِمَئة  قال:  دِّ صحيح »يف  كلُّ هذا ورد بالنَّصِّ يف حديث أيب بكٍر الصِّ

 واملصنِّف أتى به بلفظه.، «البخاريِّ 
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أريد أن أبنيِّ مسألًة، كيف يستطيع املرء الَّذي  -ألنَّ اخللطة متعلِّقٌة باجلميع-قبل أن ننتقل ملسألة اخللطة 

َرُج زكاهتا من عروض التِّجارة؟ َرُج زكاهتا زكاة سائمة األنعام؟ أم خُت   يملك أنعاًما أن يعرف هل هذه األنعام خُت 

 :ذلك بأكثِر من اعتبار  ننظر لنقول: 

ل: ا هَ كَ لَ ا بسبب جتارٍة فلها حكٌم، وإن كان مَ هَ كَ لَ سبب ملك هذه األنعام، فإن كان مَ  االعتبار األوَّ

 بغري التِّجارة فلها حكٌم آخُر.

َبت  له  َدت  عنده، أو تكون قد ُوهن
نحو ذلك، إًذا احلكم خمتلٌف بني  وأبغري التِّجارة كأن تكون ُولن

 .الثِّنتني

ائمة بفعل التِّجارة، كأن يكون قد عاوض عليها، اشرتاها، صالح  َك لَ إذا كان مَ  [:]احلالة األُوىل السَّ

لح بيٌع، فنقول هنا: إذا اشرتاها فننظر ما نيَّتُ  ؛عليها اء؟ألنَّ الصُّ  ك وقت الَّشِّ

ورة األُوىل:[ رَّ كانت فإن قال:  ]الصُّ اء الدَّ بن، فنقول حينئٍذ: ال زكاة فيها منها أو اللَّ  نيَّتي وقت الَّشِّ

كاة، وإالَّ فال. كاة فيها زكاة سائمة األنعام، فإن كانت سائمًة ففيها الزَّ  زكاة عروض التِّجارة، وإنََّّم الزَّ

ى.  حتَّى وإن قلت: إينِّ أريد أن أبيع نتاجها، فهذه ال ُتَزكَّ

ٍة؛ وف،  حتَّى وإن قلت: إينِّ أريد اللَّبن وسوف أبيعها بعد مدَّ ألنَّك قاصٌد اللَّبن منها، أو قاصٌد الصُّ

َصُد ألجل صوفها ياه ُتق  ل مبلًغا أغىل أحياًنا، فحينئٍذ نقول: ال زكاة فيها زكاة  ،يعني بعض أنواع الشِّ ُتَدخِّ

 عروض التِّجارة.

ائمة ى زكاة السَّ ء، وإنََّّم ُتَزكَّ جل: أريد أن أذبحها، كذلك األكل نفس الَّشَّ  .أو قال الرَّ

ورة الثَّانية: أن يكون اشرتاها ليبيعها، يشرتي ويقول: أنتظر يومني أو ثالثًة أو لعيد األضحى  الصُّ

 وأبيعها، نقول: هذه جتب عليها زكاة عروض التِّجارة.

ائمة. ورة األُوىَل: زكاة السَّ  الصُّ

ورة الثَّانية: زكاة عروض التِّجارة.  الصُّ

َبت  له أو ،ه بغري فعل التِّجارة، كأن تكون نتجت عندهإذا دخلت يف ملك احلالة الثَّانية: أو  ،ُوهن

ائمةفورثها،  كاة فيها زكاة السَّ إالَّ إذا عرضها للبيع، فحينئٍذ يبدأ احلول فيها، ما مل يكن له  ؛نقول: إنََّّم الزَّ

 حوٌل أصاًل.
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خص إذا كان عنده غنمٌ  يف األبناء زكاة التِّجارة  فال زكاة ،وجعل األبناء للبيع ،وبناًء عىل ذلك فالشَّ

وم  الفحينئٍذ إالَّ أن يعرضها ويسومها،  ل كيفيَّة العرض والسَّ وم، وسأفصِّ إن شاء -بدَّ من العرض والسَّ

 يف باب عروض التَّجارة. -اهلل

ُ اْلـََمَلنْيِ َكالَواِحِد( قال: ال الواحد، كامل ااخللطة هي اختالط املالني حتَّى يكون ،)َواْلـُخْلَطُة ُتَصريِّ

كة ،هذا تعريٌف   .ويف نفس الوقت حكٌم، فاخللطة هي بمثابة الَّشَّ

ا نوعان:واخللطة يقول العلَّمء:   إَّنَّ

 خلطة أعياٍن. -1

 وخلطة أوصاٍف. -2

 مشاعةٌ  لكلِّ واحٍد منهَّم نسبةٌ  ،من األنعام ]عدًدا[ هي أن يملك شخصان فأكثرُ  فخلطة األعيان:

بع الثَّاين لكنَّها غري معيَّنٍة، وهذه هلا، ال يعيِّنون،  من غري تعينيٍ  بع، ولفالٍن الرُّ فلفالٍن النِّصف، ولفالٍن الرُّ

ى ا تصريِّ املالني مااًل واحًدا.«خلطة األعيان» :ُتَسمَّ  ، وهذه ال شكَّ أَّنَّ

َرُف ملك كلِّ واحٍد بعينه :خلطة األوصاف النَّوع الثَّاين من اخللطة كنَّها ل ،فيكون املال معيَّنًا، ُيع 

 مشرتكٌة يف بعض األوصاف.

 :ايبً وما هي األوصاف؟ قالوا: هي سبعٌة تقر

ل  اح، وهو املكان الَّذي تبيت فيه، فال رَ مُ ـقالوا: أن تشرتك يف ال   وصٍف جيب أن تشرتك فيه:أوَّ

َلت  يف مُ  َصُل بينهَّم، فإذا ُفصن  نفراٍد.عىل ا تهخلطًة، بل جيب يف كلِّ ماٍل زكاا فال تكون هَ احن رَ ُيف 

ا ال الوصف الثَّاين: َ مَ ـبدَّ أن تكون خمتلطًة يف ال   أَّنَّ  ح، أي يف املكان الَّذي جتتمع فيه.رس 

ا تكون خمتلطًة يف ال   الثَّالث:الوصف  َ مَ ـأَّنَّ ب، وليس املراد به بوقته.َّش   ب، وهو مكان الَّشُّ

ابع: ب، وليس اإلناء، وإنََّّم املوضع ل  َلب، وهو موضع احلَ ح  مَ ـأن تكون خمتلطًة يف ال   الوصف الرَّ

َلُب فيه.  الَّذي ُُت 

اب، بمعنى أالَّ ُُيَصَّ أحد املالني بفَ ح  أن تكون خمتلطًة يف الفَ  الوصف اخلامس: ٍل، ح  ل الَّذي يقوم بالرضِّ

أحد املالني  لكن مل ُُيَصَّ  ،وعندهم أكثُر من فحلٍ  ،اثنان خمتلطان :يعني مثاًل ، لٍ ح  لكن قد يكون للَّمل أكثُر من فَ 

 فحينئٍذ نقول: إنَّه يف معنى املختلط. ،لٍ ح  بفَ 

 فحينئٍذ ال يكون خلطًة. ،لكن لو قال: هذا الفحل خاصٌّ بحاليل دون حاللك
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ادس: عي ووقته مًعا، ليس املحلُّ فقط. ، فالىعَ ر  مَ ـال   الوصف السَّ  بدَّ أن تكون خمتلطًة يف حملِّ الرَّ

ابع: اد فيه إالَّ أن بدَّ أن ت ال الوصف السَّ اعي ال يلزم االُتِّ اعي، والتَّحقيق أنَّ الرَّ كون خمتلطًة يف الرَّ

 يكون جنسهَّم واحًدا.

 عرفنا ما هي اخللطة ورشوطها. )َواْلـُخْلَطُة(اجلملة األخرية يف قول املصنِّف: 

(قال:  ُ اْلـََمَلنْيِ (قوله:  )ُتَصريِّ يكونان أكثَر من مالني، بل هذا خرج خمرج الغالب، فقد  )اْلـََمَلنْيِ

 وعَّشًة. ،وأربعةً  ،يكونان ثالثةً 

كاة إجياًبا وسقوًطا. )َكاْلَواِحِد(قال:   أي كاملال الواحد، فيكون للخلطة تأثرٌي يف الزَّ

 كان نصاًبا. اإجياًبا بأن يكون كلُّ ماٍل عىل انفراٍد ال يبلغ النِّصاب فإذا ُخلنطَ 

كاة مـَّمَّ لو كان كلُّ واحٍد منهَّم منفصاًل. وإسقاًطا يعني إذا ُُجنَعا كانا  نصاهبَّم أقلَّ يف الزَّ

مذيِّ من حديث ابن عمَر أنَّه قال:  ق  »دليل ذلك ما ثبت عند الرتِّ ُق بني  ،ال َُيَْمُع بني متفرِّ وال ُيَفرَّ

ويَّة َم يرتاجعان بينهَم بالسَّ دقة، وما كان من خليطني فإَّنَّ  «.جمتمع  خشية الصَّ

َهاـََتُِب ِِف الْ  :ُحُبوِب َوالثََِّمرِ ـَزكاِة الْ  َباُب ): قال  َوَلْو َلـْم َتُكْن ُقوًتا، َوِِف ُكلِّ َثَمر   ،ُحُبوِب ُكلِّ

َخرُ  ، َوُيْعَتََبُ ُبُلوُغ نَِصاب   ،ُيَكاُل َوُيدَّ
، َوُتَض  َقْدُرُه َأْلٌف َوِست  ِمَئةِ  َكَتْمر  َوَزبِيب  م  َثَمَرُة اْلَعاِم َرْطل  ِعَراِقيٍّ

ُه َوْقَت اَل ِجنٌْس إََِل آَخَر، َوُيْعَتََبُ َأْن َيُكوَن النَِّصاُب ََمُْلوًكا لَ  ،اْلَواِحِد َبْعُضَها إََِل َبْعض  ِِف َتْكِميِل النَِّصاِب 

َكاِة، قَّ  ََتُِب فِيََم َيْكَتِسُبُه الََل فَ ُوُجوِب الزَّ َتنِيِه ِمنَ  ،هِ َأْو َيأُْخُذُه بَِحَصادِ  ،اطُ لَّ  ،ْطمِ َكاْلبُ  ؛اْلـُمَباِح  َواَل فِيََم ََيْ

ْعبَ   .َوَلْو َنَبَت ِِف َأْرِضِه( ا،ُطونَ ِر قَ زْ َوبِ  ،لِ َوالزَّ

وبعض الفقهاء يعِّبِّ عن هذا الباب بباب اخلارج  ،ُحُبوِب َوالثََِّمِر(ـ)َباُب َزكاِة الْ ذكر املصنِّف هنا 

كاز، ولكنَّ املصنِّف عِّبَّ بـ  ؛اة املعادن وما ُيل َحُق بهمن األرض؛ ليدخل فيه زك ُحُبوِب ـ)َباُب َزكاِة الْ كالرِّ

كاة إنََّّم جتب يف احلبوب والثَِّّمر دون ما عداها، وأنَّ ما عداها ملحٌق بهَوالثََِّمِر(  كالعسل  ؛لبيان أنَّ الزَّ

 واملعادن وغريه، حملقٌة به إحلاًقا.

م معنا أنَّ هذ ُط فيه َح وتقدَّ رَتَ كاةاَل وَ ا الباب ال ُيش   ،ن احلول، بل يكون يف وقت وجوبه تكون الزَّ

 [.1٤1األنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ڭ ڭژ
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ا  ژۇ   ۇ ڭ ڭژ  قال: ألنَّ اهلل  )ََتُِب(قوله:  والَّذي جتب فيه ذكر املصنِّف هنا أَّنَّ

  يف احلبوب والثَِّّمر.

كاة َتب ِف .وقاعدة املذهب عندنا: أنَّ الزَّ خر    كلِّ مكيل  مدَّ

ٌة باملكيالت، قالوا: ألنَّ النَّبيَّ  ا خاصَّ ليل عىل أَّنَّ َلْيَس فِيََم ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسق  »قال:   والدَّ

 ٍل.ي  ق وحدة كَ س  والوَ  ،«َصَدَقةٌ 

َها(ـ)ََتُِب ِِف الْ قول املصنِّف:  ى ُحُبوِب ُكلِّ احلبُّ قوًتا أو سواًء كان هذا  ،«حب ا» :أي ُجيع ما ُيَسمَّ

َكُل، وسواًء كان االنتفاع به كثرًيا أو قلياًل. َكُل أو ال ُيؤ   غري قوٍت كَّم عِّبَّ املصنِّف، وسواًء كان ُيؤ 

ا تي ُتَقاُت كثريٌة جد  اًل: احلبوب الَّ عري ،كالِّبِّ  ؛مثال ذلك: نقول أوَّ َخ  ،واألرز ،والشَّ  ،نوالدُّ

ط   ،والعدس ط  أيًضا  ،ءاَل اق  والبَ  ،صمَّ كاحلن  ؛اتيَّ نن وغري ذلك، وكلُّ القن يَّات، نن والعدس يدخلونه يف القن

ط  نن وبعض اإلخوان ينطقها لـَّمَّ يقرأ يف الكتب ويقول: الُقط    يَّات بكرس القاف.نن يَّات، ال هي القن

َكُل  َتاُت، أحياًنا ال ُيؤ  َرُع، اش  األُ  :مثل ؛ما ليس بقوٍت، يعني أنَّه ال ُيق  نان غالًبا ش  ألُ نان الَّذي ُيز 

َدُم يف تنظيف الثِّياب. َتخ   ُيس 

َدُم للعالج فقط،  َتخ  َتاُت ولكنَّه ُيس  كاة كذلك. ،وا ذلك فقالوا: اليانسونمثَّلُ وأيًضا قد ال ُيق   ففيه الزَّ

َدُم لألكل َتخ  رع ،أيًضا قالوا: لو كان ال ُيس  َدُم للزَّ َتخ  ونه: ر، زكالب ؛وإنََّّم ُيس  ، ونحن «البزر»هم يسمُّ

يه:  كاةزُجيع الب ،«البذر»يف هلجتنا نسمِّ  فيه ب ،ر البصلزب ؛ر فيه الزَّ
ٍ
كاةزأيُّ يشء  ألنَّه داخٌل فيه. ؛ٌر ففيه الزَّ

َخُر(قال:  ت معنا القاعدة )َوِِف ُكلِّ َثَمر  ُيَكاُل َوُيدَّ أنَّ العِّبة بالكيل فقط، وما ال ُيَكاُل فال؛  :مرَّ

 .«يََم ُدوَن َْخَسِة َأْوُسق  َصَدقةٌ َلْيَس فِ » :لعموم احلديث

ف، نحن اآلن يف زماننا أغلب الثَِّّمر ال ر  أنَّه ُيَكاُل جنسه، وإن كان تغريَّ العُ  معناه )ُيَكاُل(قول املصنِّف 

 ه اآلن بالكيل.وقلَّ من يبيع ،وإنََّّم ُتَباُع وزًنا، بدليل التَّمر وهو أشهرها، التَّمر اآلن يبيعونه بالوزن بالكيلو ،ُتَكاُل 

 والفرق بني الكيل والوزن:

ى -  .«املكعَّب»ـ أو ب «اللِّرت»ـ ب أنَّ الكيل وحدة حجٍم، يَّمثل يف وقتنا اآلن ما ُيَسمَّ

تي هي الكيلوات. ،بينَّم الوزن وحدة وزنٍ  -  الَّ

 فهذه باملساحة، والثَّانية بالوزن، فيختلف الفرق بينهَّم.

 قاعدة
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ةَ »:  ، لقول النَّبيِّ  جنسه يف عهد النَّبيِّ أي )ُيَكاُل( ا فقول املصنِّف: إذً  َواْلـِمْكَياُل  ،اْلَوْزُن َوْزُن َمكَّ

مان عند أهل احلجاز فهو َمكيٌل، أو يُ   فَّم كان ُيَكاُل يف عهد النَّبيِّ  ،«ِمْكَياُل اْلـَمِدينَةِ  فُيَقاُس  هُ هُ بن ش  يف ذلك الزَّ

 عليه.

ف يف كونه مكياًل أو ر  ف، نرجع للعُ ر  نا نقول: بحسب العُ فإن كان ليس له وجوٌد يف ذلك الوقت فإنَّ 

 ضابط الكيل.غري مكيٍل، إًذا هذا 

َخُر(قوله:   ر.ادن يَ معنى االدِّخار أي جعله يف البَ  )َوُيدَّ

يخ عثَّمُن بن قا وهو-وزاد بعض فقهائنا  َخُر للحاجة، وهذا القيد يف حملِّه،  -دئالشَّ قيًدا قال: َوُيدَّ

خن  فاإلنسان قد خن يدِّ ء للتِّجارة، وقد يدِّ يخ عثَّمُن متَّجٌه بأنَّه ر الَّشَّ ره للحاجة، فهذا القيد متَّجٌه، كالم الشَّ

 يكون االدِّخار للحاجة.

(مثَّل املصنِّف بمثالني: قال:   كاة، وكثرٌي من األشياء الَّتي تكون من  )َكَتْمر  َوَزبِيب  َّم فيهَّم الزَّ فإَّنَّ

 كذلك.اللَّوز  :مثاًل  يقولون اُل، ُيكَ الثَِّّمر مـَّمَّ 

اًل يف أن نقلب هذه القاعدة وهي كاة، ما هي األشياء الَّ  :نبدأ أوَّ تي ال جتب فيها ما ال جتب فيه الزَّ

كاة مـَّمَّ  روع والثَِّّمر؟ الزَّ  خترجه األرض من الزُّ

اًل:  ـيَّة: نقول أوَّ  .«خًرا فإنَّه ال زكاة فيهأنَّ كلَّ ما ليس حبًّا وليس مكيًَل مدَّ »القاعدة الكلِّ

اًل:تطبيقها، قالوا:   .«املوطَّأ»عن عمَر يف  ، جاءكلُّ ما كان من باب الفواكه فال زكاة يف الفواكه أوَّ

طِّيخ، كلُّ هذا والبن  ،واجلزر ،اخليار :قالوا: كلُّ ما كان من باب اخلرضوات، واخلرضوات مثل ثانًيا:

ونه من اخلرضوات  ارقطنيُّ عن عيل  أنَّه قال: ال زكاة فيويعدُّ  .«ليس ِف اخلرضوات صدقةٌ »ه، وقد روى الدَّ

يها اآلن يف وقتنا املعارص باقالوا: كلُّ ما ك ثالًثا: تي نسمِّ  ،كالنِّعناع ؛«الورقيَّات»ـ ن نبته ورًقا، الَّ

 كلُّ هذه ال زكاة فيها. ،وغريها ،واخلسِّ  ،والبقدونس ،واجلرجري

جر الَّذ كاة، ألنَّه يف معنى الثَّمرة.بخالف الشَّ  ي يكون ورقه مقصوًدا ففيه الزَّ

كاة عندهم  ،مثل قالوا: ورق العنب إذا كان مقصوًدا در مع أنَّه غري مأكول لكنَّه فيه الزَّ أو ورق السِّ

خص هو الَّذي يزرعها وال يلتقطها   مباحًة.إذا كان الشَّ

يتون،  ورقالوا: مـَّمَّ ال زكاة فيه عىل املشه :[اابعً ر] املذهب فيه روايتان منصوصتان عن اإلمام أمحَد، الزَّ

رين َخرُ  :واملعتمد عند املتأخِّ يتون ال زكاة فيه، مع أنَّه ربََّّم ُيدَّ  لكنَّهم يقولون: أصله ال ُيَكاُل، باعتبار األصل. ،أنَّ الزَّ

 قاعدة
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الن فَ  عُ ل  أيًضا عندهم مـَّمَّ ال زكاة فيه قالوا: طَ  ]سادًسا:[ –وحيمل طلًعا  ،، النَّخل حيمل متًرالن خ  نَّ ال حَّ

ال كر وهو الفحَّ  فحينئٍذ يقولون: هذا ال زكاة فيه. -طلع الذَّ

 ونحوها. ،لج  والفُ  ،كالبصل ؛يقولون: كلُّ ما كان االنتفاع بجذره ]سابًعا:[

 ر  األمر األخري قالوا: كلُّ ما كان االنتفاع بوَ  ]ثامنًا:[
حيان وغ ؛ال بثمرته هن دن ريه، فيقولون: حينئٍذ كالرَّ

 ال زكاة فيه.

كاة فقال: ثمَّ  ل ملا جتب فيه الزَّ ط األوَّ (بدأ املصنِّف بالَّشَّ ل  )َوُيْعَتََبُ ط األوَّ  )ُبُلوُغ نَِصاب  وهو الَّشَّ

( َقْدُرُه َأْلٌف َوِست  ِمَئةِ  ََخَْسِة َأْوُسق   َلْيَس فِيََم ُدونَ »:  طبًعا بلوغ النِّصاب لقول النَّبيِّ  َرْطل  ِعَراِقيٍّ

، هذا واحٌد. «َصَدَقةٌ   هذا نصٌّ

عنا يف هذه اخلمسة األوسق جاء النَّقل بأنَّ كلَّ وسٍق منها يعادل ستِّني صاًعا، ومرَّ م األمر الثَّاين:

ل باب الطَّهارة أنَّ  اع يعادل مخسة أَ  أوَّ ٍث، فإذا رضبت ثالث مئة صاٍع بخمسٍة وثلٍث يكون لُ ٍل وثُ طُ ر  الصَّ

( ِمَئةِ  َوِستَّ  ا)َأْلفً ملجموع كَّم ذكر املصنِّف ا  .َرْطل 

(قول املصنِّف:  بط، ولذلك  )َرْطل  َلت  بعد ذلك للوزن للضَّ طل هو يف األصل وحدة كيٍل، ثمَّ ُنقن الرَّ

م لـَّمَّ تكلَّموا عن ضابط  اع وفإَّنَّ طل أصبح وزًنا.الصَّ طل قالوا: والرَّ  الوسق وتقديره بالرَّ

ارتض بعض اع ل من ضبط هذا-عىل ابن أيب زيٍد القرياوينِّ  رالعلَّمء مثل ابن القصَّ  -وهو من أوَّ

يَب عن ابن  ؟فقال: كيف تنقل الكيل للوزن نقول: جعلنا العِّبة بالوزن من باب ضبط املسألة فقط، كَّم ُأجن

 ومشى عليه العلَّمء. ،أيب زيدٍ 

(األمر الثَّاين يف قوله:  م ملاذا ا )ِعَراقيٍّ ؟ ألنَّ العراقيَّ هو الَّذي كان ُيَتَعاَمُل تقدَّ ختار العلَّمء العراقيَّ

مشقيَّ  به يف عهد النَّبيِّ  ، والبهويتُّ وابن النَّجار يذكرون  ؛، مع أنَّ املصنِّف أحياًنا يذكر الدِّ ألنَّه دمشقيٌّ

م مرصيُّون، والبعليِّ  ؛املرصيَّ   ن يذكرون البعيلَّ وهكذا.وألَّنَّ

ر بعهد النَّبيِّ  املقصود به الَّذي كان يف عهد النَّبيِّ  لكن العراقيَّ   . ، هو املقدَّ

 عندنا ِف قضيَّة بلوغ النِّصاب عدٌد من املسائل:

ل مسألٍة: اع  أوَّ ا تعادل ثالث مئة صاٍع، الصَّ هذه األلف وستُّ مئة رطٍل كم تعادل؟ مرَّ معنا قبل قليٍل أَّنَّ

اع يعاوللِّرتات، من حيث احلجم هناك با عرفنا قدره اٍت، ونحن قلنا: من حيث الوزن تقريًبا الصَّ دل ثالث كيلوَّ

َبَط فتعامل النَّاس ألجل الوزن.ل  لوزن ألجل أن ُيض 
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كاة، فتجب عليه  إًذا كلُّ من كان عنده ثمرٌة أو حبٌّ جمموعه يصل إىل تسع مئة كيلو فإنَّ فيه الزَّ

كاة واجبٌة عىل كلِّ من  كاة، فالزَّ  كان يملك ذلك.الزَّ

ا تزن هذا وربََّّم ثال ،وبسؤال أهل اخلِّبة يف الغالب أنَّ من عنده أربع نخالٍت  ث نخالٍت فإَّنَّ

ا، لكن يف الغالب  ،بل بعض أنوع النَّخل يقولون: نخلٌة واحدٌة ربََّّم تصل هلذه املرحلة ،الوزن لكن نادٌر جد 

 ا القدر.أنَّ تسع مئة كيلو أربع نخالٍت بسهولٍة تصل إىل هذ

كاة، ال يظنُّ أنَّه سيأكله ُجيعه، حتَّى لو أكلتَ  ه ولذلك جيب عىل املسلم أن ينتبه أنَّ هذا النَّخل فيه الزَّ

كاة؛ ألنَّ اإلهداء ال يُ ه جيب عليك أن خترج زكاته، حتَّى لو أهديتَ ُجيعَ   س  ه جيب أن خترج الزَّ
كاة، بل  طُ قن الزَّ

قَت  خص أن حيتاط يف هذا األمر. ك، بل الئال جيز حتَّى لو تصدَّ كاة، ولذلك جيب عىل الشَّ  بدَّ أن تنوَي الزَّ

َرُف يف األصل  املسألة الثَّانية: الَّذي هو  –كيف تستطيع أن تضبط النِّصاب؟ نقول: إنَّ النِّصاب ُيع 

تي تعادل ثالث مئة صاعٍ  ألف وستِّ ب قديرتَّ ال َرُف بعد تصفية احلبِّ وجف -مئة رطٍل الَّ اف الثَّمر، هذا هو ُتع 

 األصل.

 أحياًنا أخرى ُيَقاُس بغري ذلك:

َر باخلَ  احلالة األُوىَل: كاة َخ ثمَّ  ُُي َرُص،ص، أحياًنا ر  إذا ُقدِّ َرُج الزَّ ًصا، نقول: جيوز ذلك، مثل ر  خُت 

اعي ر كم املوجود؟ ينقص منه ال ،السَّ اعي، فاخلارص إذا خرص يقدِّ بعوبعضهم يقول: هذا خاصٌّ بالسَّ  ؛رُّ

ر أنَّه كذا صاًعا، ثمَّ يُ  ر وهو عىل رأس النَّخلة فيقدِّ بع ُص قن ن  الحتَّمل أن جيفَّ بعد ذلك، يقدِّ ألنَّ التَّمر  ؛الرُّ

 أو أنَّه للعامل. ،اخلارص عامٌّ لكلِّ أحدٍ  :إذا جفَّ نقص ربعه، هذا للخارص، سواًء قلت

م يقولون: إذا كان املرء سي لة الثَّانية:ااحل ره رطًبا ،خرجه رطًباأَّنَّ يعني قبل اجلفاف، قبل أن  ،وقدَّ

خص يأكله ؛جيفَّ   ُص قن ن  أو أنَّه سوف ِّيديه أن يبيعه، فحينئٍذ نقول: إذا كاله بعد قطفه فإنَّه يُ  ،بأن كان الشَّ

ُه. َ  ُعَّش 

ز  لة الثَّالثة:حلاا ز ُيَباُع مع قَّشه يف-قالوا: بالنِّسبة للعدس والرُّ ل ألنَّ العدس والرُّ مان األوَّ  -الزَّ

 فيكون حينئٍذ عَّشة أوسٍق. ،فإنَّ نصابه يصبح عَّشة أوسٍق، قالوا: ألنَّ قَّشه يأخذ نصف الكيل

ل يعتمدون الكيل، واآلن أغلب املقاييس مبنيٌَّة  مان األوَّ م يف الزَّ طبًعا هذا الكالم كلُّه مبنيٌّ عىل أَّنَّ

 عىل الوزن.
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، أو أوقاهتا احٍد، سواًء كانت أنواعها خمتلفةً إذا كانت من جنٍس و اْلَواِحِد( )َوُتَضم  َثَمَرُة اْلَعامِ قال: 

 لنَّوع وإنََّّم ننظر للجنس.للوقت وال ل، ال ننظر خمتلفةً 

أو ُبر  من نوٍع ونوٍع آخَر، هذه  ،كأن يكون متٌر من نوٍع ثمَّ ُين َقُل لتمٍر من نوٍع آخرَ  ؛أنواعها خمتلفةٌ 

 أنواعها خمتلفٌة.

تني ،قاهتا خمتلفٌة: هناك بعض النَّخلأو نة مرَّ  ،وينقلون أنَّ بعض املناطق جنوب املدينة ُتمل يف السَّ

يف يف ويف آخر الصَّ ل الصَّ هلا ويف آخرها. ،يف أوَّ جرة يف أوَّ  فَّملك هذا النَّخل جيمع ثمر الشَّ

 :ثمرة العام الواحدإًذا ُتَضم  

اًل  د اجلنس :أوَّ  لف النَّوع أو اتَّفق، ال فرق.سواًء اخت ،إذا اُتَّ

 سواًء اتَّفق وقت الطُّلوع أو اختلف. ثانًيا:

ياض، نقول:  ،سواًء اتَّفق البلد أو اختلف، كيف؟ رجٌل عنده مزرعٌة يف املدينة ثالًثا: ومزرعٌة يف الرِّ

ياض مع نتاج املدينة ويكون جمموعه نصاًبا.  جُي َمَع نتاج الرِّ

جل أحياًنا قد يكون عنده يف بيته نخلٌة، ويف بيٍت له يف املدينة نخلٌة أو نخلتان،  متى يكون هذا؟ الرَّ

 جمموع النَّخالت يكون يصل إىل النِّصاب. ،فهذه دائًَّم ملن عنده يشٌء يسريٌ 

طبًعا بالقيود الَّتي  ،النَِّصاِب( )َوُتَضم  َثَمَرُة اْلَعاِم اْلَواِحِد َبْعُضَها إََِل َبْعض  ِِف َتْكِميلِ إًذا قال: 

 ذكرناها قبل قليٍل.

يعني ليس من جنسني خمتلفني، فال جُي َمُع الُِّبُّ مع التَّمر مثاًل، أو الُِّبُّ مع  )اَل ِجنٌْس إََِل آَخَر(قال: 

.  ن  احلن  تي ُتَضمُّ ، لكنَّ األنواع هي الَّ ا ال ُتَضمُّ  طة فإَّنَّ

َكاِة()َوُيْعَتََبُ َأْن َيكُ قال:   ط الثَّاين، قال: جيب  ،وَن النَِّصاُب ََمُْلوًكا َلُه َوْقَت ُوُجوِب الزَّ هذا هو الَّشَّ

م معنا أنَّه احلرُّ املسلم. ،أن يكون النِّصاب مملوًكا له كاة، وتقدَّ  أي ملن وجبت عليه الزَّ

َكاِة( كاة ذكر الفقهاء أنَّه يف احل ،)َوْقَت ُوُجوِب الزَّ بِّ عند اشتداده، ويف الثَّمر ووقت وجوب الزَّ

 عند ُبُدوِّ صالحه، هذا هو وقت الوجوب.

ا وقت االستقرار فسيأيت  ق رن ر أو اجلَ دَ ي  أنَّه عندما جُي َعُل يف البَ  -إن شاء اهلل-وأمَّ ين، وجيب أن نفرِّ

 بني وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب.
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قَّ  ََتُِب فِيََم َيْكَتِسُبُه ال)َفََل قال:  َتنِيِه ِمْن اْلـُمَباِح  ،َأْو َيْأُخُذُه بَِحَصاِدهِ  ،اطُ لَّ  ،ْطمِ َكاْلبُ  ؛َواَل فِيََم ََيْ

ْعبَ  وهو وقت اشتداد  ،بدأ يتكلَّم املصنِّف يف صور وقت الوجوب ،َوَلْو َنَبَت ِِف َأْرِضِه( ا،ِر ُقُطونَ زْ َوبِ  ،لِ َواْلزَّ

الح ال تكون يف ملكه ثمَّ  ،احلبِّ   يملكها بعد ذلك.أو ُبُدوِّ الصَّ

ور الَّتي سيوردها املصنِّف كلُّها صوٌر يف وقت الوجوب ليست يف ملكه ثمَّ ملكها بعد  ،إًذا الصُّ

 الوجوب.

قَّ )فِيََم َيْكَتِسُبُه الرضب مثااًل، قال:   اط الَّذي يلتقط من األرض.اللَّقَّ  اُط(لَّ

ىَل لو أنَّه اشرتى الثَّمرة بعد بدوِّ يعني أجرًة مقابل حصاده، و )َأْو َيْأُخُذُه بَِحَصاِدِه( من باب َأو 

الح كذلك. كاة عىل البائع، أو ورثها بعد بدوِّ الصَّ الح فال زكاة عليه، وإنََّّم تكون الزَّ  الصَّ

َتنِيِه ِمنَ   يعني يلتقطه من املباحات. اْلـُمَباِح( )َواَل فِيََم ََيْ

 كالفستق، وال أعرفه. رُض م حبٌّ أخط  يقولون: إنَّ هذا البُ  ْطِم()َكاْلبُ 

ْعبَ  ونهيقولون:  (لِ )َواْلزَّ عري يسمُّ ، أيًضا ال نعرفه، معروٌف عند أهل «شعري اجلبل» :هذا نوٌع من الشَّ

ام.  الشَّ

، هذا معروٌف عند بعض العطَّارين. )ُقُطوَنا( أو، (اُطونَ ِر قَ زْ )َوبِ   ويقولون: هذا نباٌت عشبيٌّ

 ع هذا ثمرٌة خترج من األرضقألنَّ الف ؛عقدنا نقول: ال زكاة مثاًل يف الفلو أردنا أن نمثِّل بأمثلٍة عن

مثل احلنظل  ،فال زكاة فيها أصاًل، وربََّّم بعض الثَِّّمر ،ألنَّ االستفادة من جذرها ،، نقول: ال زكاة فيهاكاملةً 

حراء.تنبت أو بعض األشياء الَّتي   يف الصَّ

ألنَّ هذا املباح ال  ؛ولو كان هذا املباح نبت يف أرضه؛ ألنَّه ال يملكه أي )َوَلْو َنَبَت ِِف َأْرِضِه(قال: 

َلُك إالَّ باألخذ  فال وجوب عليه. ،واألخذ كان بعد الوجوب ،ُيم 

م يقولون:  رع العَبة عندنا هنا قاعدٌة: أَّنَّ أن يكون وقت الوجوب ِف ملكه، وال يلزم أن يكون الزَّ

رع.بفعله، العَبة بامللك دون الفعل ف  عل الزَّ

 عندنا صوٌر:كيف ذلك؟ يقولون: 

ورة األُوىَل: رع مباًحا الصُّ ابقة الَّتي ذكرناها قبل قليٍل، فهذه  ،لو كان أصل الزَّ مثل األشياء السَّ

 أصاًل ال مُت َلُك حتَّى لو كانت يف أرضه إالَّ بحيازته هلا.

 قاعدة
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، أو كان مثاًل من الفكاحلشيش الَّذي تأكله  ؛ولذلك عندنا مثاًل يشٌء من املباحات وابُّ ع ال قالدَّ

ىَل من غريه، فلو دخل آخرُ  ،يملكه لكونه يف أرضه، ولكن هو خمتصٌّ به وأخذه ملكه بحيازته، الَّذي  هو َأو 

 يملكه الَّذي يلتقطه.

ورة الثَّانية: رع نبت منه لكن بغري فعٍل، كأن يكون سقٌط، الصُّ  إذا كان ليس من املباحات، وإنََّّم الزَّ

فنقول: هو يكون يف ملكه؛ ألنَّ امللك أصاًل  ،ونتج من حبِّه الَّذي يملكه ولو مل يفعله ،أو أنَّ احلبَّ يف ملكه

 راجٌع له.

َجْهِل ـَوَثََلَثُة َأْرَباِعِه ِِبََِم، َوَمَع الْ  ،َونِْصُفُه َمَعَها ،ََيُِب ُعْْشُ َما ُسِقَي بََِل ُمْؤَنة   :َفْصٌل ): قال 

، َوإَِذا اْشَتدَّ الْ الْ  َكاُة، َواَل َيْسَتِقر  اْلُوُجوُب إاِلَّ بَِجْعلَِها ِِف اْلَبْيَدِر، َفإِْن  َبَدا َصََلُح الثََّمِر َوَجَبِت َحب  وَ ـُعْْشُ الزَّ

 ِمْن ُمْلكِِه َأْو َمَوات  ِمنَ  َوإَِذا َأَخَذ َتلَِفْت َقْبَلُه بَِغرْيِ َتَعدٍّ ِمنُْه َسَقَطْت، َوََيُِب اْلُعْْشُ َعََل ُمْسَتْأِجِر اأْلَْرِض، 

ُه، َوالرِّ   ُمُس ِِف َقلِيلِِه َوَكثرِِيِه(َكاُز َما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن اجَلاِهلِيَِّة َفِفيِه اخلُ اْلَعَسِل ِمَئًة َوِستِّنَي َرْطًَل ِعَراِقيًّا َفِفيِه ُعْْشُ

(، فقال: ُج رُ ار ما َُي  بدأ يتكلَّم املصنِّف يف هذا الفصل عن مقد املراد  )ََيُِب ُعْْشُ َما ُسِقَي بََِل ُمْؤَنة 

 فة.لَ باملؤنة هي الكَ 

فة: قالوا: أن يكون قد حفر بئًرا، أو أن نزع املاء من البئر، أو أن ينزع املاء من عنٍي، لَ مثال صور الكَ 

ىهو الَّذي ينزع املاء من العني، أو أنَّه يأيت باملاء من مكاٍن بعي  :ٍد عن طريق املواسري ونحوها، فكلُّ هذا ُيَسمَّ

 .«مؤنةً »

قي فيه من املطر أو من العيون، قالوا: وهذه العيون واألَّنار إن  ،يقابله بال مؤنٍة، كلُّ ما كان السَّ

َتَِّبُ بال مؤنةٍ  ًة واحدًة فُيع   ملحٌق بَّم ليس بمؤنٍة. ،كان قد حفر هلا جمًرى فإنَّ حفره هذا مرَّ

تي تصل إىل املزارع، يأتيهم من مكاٍن ن األمثل عيو ات الَّ يِّ وضعت هذه املمرَّ حساء، مصلحة الرَّ

َتَِّبُ بال مؤنةٍ  ألنَّه يصل إىل مزارعهم، مؤنتهم أن يفتحوا  ؛بعيٍد، حتَّى وإن كانوا هم الَّذين فعلوها نقول: ُيع 

 الباب وأن يغلقوه فقط، وهكذا.

َي بال مؤنٍة فإ ىإًذا كلُّ ما ُسقن ا» :نَّه جيب فيه العَّش، ولذلك ُيَسمَّ ي   .«َعَّش 
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أي ونصف العَّش إذا كان يسقيها بمؤنٍة، وقد ثبت عند البخاريِّ من حديث )َونِْصُفُه َمَعَها( قال: 

ََم »قال:   ابن عمَر أنَّ النَّبيَّ  ا اْلُعْْشُ ثَ ُء َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن عَ فِيََم َسَقْت السَّ بِالنَّْضِح َفنِْصُف  َوَما ُسِقيَ  ،ِريًّ

 من حديث جابٍر. «مسلم»وجاء أيًضا بنحوه يف  ،«اْلُعْْشِ 

قي بمؤنةٍ  )َوَثََلَثُة َأْرَباِعِه ِِبََِم(قال:   ونصفه بال مؤنٍة. ،أي إذا كان نصف السَّ

قي أو املؤنة. يعني كان أحدمها أكثرَ  )َفإِْن َتَفاَوَتا(قال:  ا السَّ  من الثَّاين، إمَّ

ا َنْفًعا()َفبِأَ  .ألنَّ عندنا  ْكَثِرِِهَ  قاعدٌة: أنَّ األكثر يأخذ حكم الكلِّ

 دائًَّم أقول لكم عندنا أربع قواعَد، وهذه القواعد ُيتلف تنزيلها.

 أحياًنا ال عِّبة بالنَّادر، فالنَّادر ال يأخذ حكًَّم أصلي ا، فيكون حكمه تارًة حكم جنسه، وتارًة حكم نفسه.

، واملراد باألكثر أكثر من النِّصف.وأحياًنا نقول: األ  كثر يأخذ حكم الكلِّ

، وهو الثُّلث فَّم زاد.  وأحياًنا نقول: الكثري يأخذ حكم الكلِّ

ا يف أحيانٍ وهذه أمح–وأحياًنا  ، وهذا نادٌر  -قليلةٍ  د قال: قد يعني أَّنَّ نقول: القليل يأخذ حكم الكلِّ

ا، لكن األغلب أنَّ األكثر يأخذ حكم الكلِّ   .جد 

ا َنْفًعا(قال:  من؛ ألنَّ  ،األكثر نفًعا )َفإِْن َتَفاَوَتا َفبَِأْكَثِرِِهَ رع، وليست العِّبة بالزَّ العِّبة بالنَّفع للزَّ

، فإن كان ينمو به  رع بأن يكون من حيث النُّموِّ َقى يف –األكثر نفًعا للزَّ رع ال ُيس  ألنَّكم تعرفون أحياًنا أنَّ الزَّ

جرة أحياًنا أاألسبوع إالَّ مرَّ  ها األسبوعدت عن سبوع وإن زًة، الشَّ  -النَّخل، وأحياًنا ُيَسَقى كلَّ يومٍ  ؛يرضُّ

تي تكون فيها أنفع، وتعرفون لـَّمَّ ينقل املطر عن النَّاس فهناك أشهٌر معيَّنٌة يقطعون  ة الَّ فننظر باعتبار املدَّ

ل النَّخلة، وهناك أشهٌر ال ام أو األشهر الَّتي يعرفها بدَّ أن ي عنها املاء فتتحمَّ سقوها وإالَّ ماتت، فهذه األيَّ

تي يكون فيها النَّفع أكثر. اع هي الَّ رَّ  الزُّ

ة ، ليس باعتبار املدَّ ام. ،إًذا العِّبة باألكثر يف النَّفع من حيث النُّموِّ  وال باعتبار عدد األيَّ

َّم أكثُر فإنَّه حينئٍذ يكون  َجْهِل(ـ)َوَمَع الْ قال:  ( أِّيُّ قي كم هو.)اْلُعْْشُ  مع اجلهل بمقدار السَّ

َيا بال مؤنٍة.  ملاذا قال ذلك؟ قال: ألنَّ اجلهل يرجع احلكم عىل أصله، واألصل أنَّه ُسق 

َكاُة(ـ)َوإَِذا اْشَتدَّ الْ قال:  ر  َحب  َوَبَدا َصََلُح الثََّمِر َوَجَبْت الزَّ كاة، أخَّ هذا هو وقت وجوب الزَّ

مَ املصنِّف ذكره هن ، وُبُدوُّ ه، فإنَّ وقت وجوب الزَّ ا، مع أنَّ املناسب أن يقدِّ الح يف  كاة هو اشتداد احلبِّ الصَّ

 قاعدة
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الح  [1٤1األنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ڭ ڭ ژ :الثَّمرة، كَّم قال اهلل جلَّ وعال يوم احلصاد هو ُبُدوُّ الصَّ

 وفيه جيوز البيع. ،واشتداد احلبِّ 

ل العلَّمء يف باب البيع هنا الح؟وقد فصَّ  ك كيف يكون اشتداد احلبِّ وُبُدوُّ الصَّ

م معنا وقت الوجوب، وهذه مسألٌة أخرى  ،)َواَل َيْسَتِقر  اْلُوُجوُب إاِلَّ بَِجْعلَِها ِِف اْلَبْيَدِر(قال:  تقدَّ

 وهي استقرار الوجوب.

ا  مصطلح هذايقولون: ر، والبيدر دَ ي  استقرار الوجوب إنََّّم يكون إذا ُجعنَلت  يف البَ  اميِّني، وأمَّ الشَّ

ونه  .«اجلرين» :املرصيِّني فُيَسمُّ

َعُل فيه دَ ي  نحن عندنا البَ  ة التَّمر الَّتي جُي َعُل فيها مثاًل، مثل املستودع الَّذي جُي  صَّ
ة جن فَّ ر قديًَّم مثل الصُّ

ى  .«وقت الوجوب» :ُيَسمَّ

م يقولون: ما الَّ  ة، وقت الوجوب كان نَّ وقت الوجوب هو الَّ إذي ينبني عليه؟ أَّنَّ مَّ ذي يتعلَّق به الذِّ

 يف ملك من؟ فيكون عليه.

ة، هذا  مَّ كاة من الذِّ ا وقت االستقرار، فلو تلف بعد وقت الوجوب وقبل االستقرار سقطت الزَّ أمَّ

 الَّذي يرتتَّب عليه.هو 

ليه أنَّه إذا تلفت قبل استقرار امللك بغري هذا املبني ع)َفإِْن َتلَِفْت َقْبَلُه بَِغرْيِ َتَعدٍّ ِمنُْه َسَقَطْت( قال: 

 اجلوائح يف البيع. ت، كَّم أسقط اهلل طتعد  منه سق

ألنَّ مستأجر األرض هو املنتفع بالعني الَّتي تنتج وهي  ؛)َوََيُِب اْلُعْْشُ َعََل ُمْسَتْأِجِر اأْلَْرِض(قال: 

 ألنَّ الثَّمرة نتجت يف ملكه.والثَّمرة؛ 

 :متعلِّقٌة باستئجار األرض سألةٌ عندنا هنا م

جرة ألجل الثَّمرة، وجيوز استئجار األرض للمنفعة  ،فقهاؤنا يقولون: إنَّه ال جيوز استئجار الشَّ

 .أجرت األرض ألجل الثَّمرة َحُرمَ ليس ألجل الثَّمرة، إن است

اب عقد املضاربة  عليها، لكن ال جيوز الثَّمرة جيوز عليها املشاركة باملزارعة واملساقاة، وجيوز بالرضِّ

جرة.  عندهم استئجار الشَّ
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الح، فيأيت  الَّذي حيدث اآلن ما هو؟ أنَّ بعض النَّاس يتحايل جلواز رشاء الثَّمرة قبل ُبُدوِّ الصَّ

للمزارع صاحب األرض ويقول له: سأستأجر منك هذه األرض شهرين أو ثالثة، والعلَّمء يقولون: من 

ليس  )َوََيُِب اْلُعْْشُ َعََل ُمْسَتْأِجِر اأْلَْرِض(الح من كان مستأجًرا، ولذلك قال: يملك الثَّمرة وقت ُبُدوِّ الصَّ 

ويبيعها فيكون قد ُتايل  ،عىل املالك؛ ألنَّ هو الَّذي وقت الوجوب كانت يف ملكه، فحينئٍذ يملك الثَّمرة

الح.  عىل بيع الثَّمرة قبل ُبُدوِّ الصَّ

ا من احليل ال ع، ولذلك ُين َظُر للقصدوهذه ال شكَّ أَّنَّ فمن استأجر األرض لألرض  ؛باطلة يف الَّشَّ

ةً  باب »يف  -إن شاء اهلل-وسيأيت فإنَّه حينئٍذ جيوز، وإالَّ فال،  ،ليس ألجل الثَّمرة الَّتي بدأ طلعها ،عامَّ

 بالتَّفصيل هناك. «ةجاراإل

ُه( اْلَعَسلِ  ِمْن ُمْلكِِه َأْو َمَوات  ِمنَ  )َوإَِذا َأَخَذ قال:  بدأ يتكلَّم  ِمَئًة َوِستِّنَي َرْطًَل ِعَراِقيًّا َفِفيِه ُعْْشُ

مذيِّ عن ابن  :املصنِّف عن زكاة العسل، واملذهب كاة، وقد وردت فيه أحاديُث عند الرتِّ أنَّه يف العسل الزَّ

ه عمَر  نن من حديث عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جدِّ   بيَّ أنَّ النَّ » :وجاءت أيًضا عند أهل السُّ

 .«أخذ من العسل العْش

، ولذلك اإلمام أمحُد لـَّمَّ أخذ تَّى حديث عمرووهذه األحاديث ال يسلم طريٌق منها من تكلٍُّم، ح

مذيِّ  وال بحديث  ،بالقول يف زكاة العسل استدلَّ فيه بقول عمَر، ومل يستدلَّ ال بحديث ابن عمَر عند الرتِّ

ه؛ أل ا، واألقوى يف ذلك استدالل أمحَد بفعل عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جدِّ نَّ يف كليهَّم مقااًل قوي 

حابة  .وقضاء عمَر  ،الصَّ

يخ:  (ملكه أي يملكه هو  )َوإَِذا َأَخَذ ِمْن ُمْلكِِه(يقول الشَّ ة عن امللك  )َأْو َمَوات  األرض املنفكَّ

 واالختصاص.

: العسل إذا أخذه من ملك غريه بقيت عندنا صورٌة ثالثٌة وهي إذا أخذه من ملك غريه، نقول

 حالتان:

ا أن يكون مباًحا. -1  إمَّ

 أو غري مباٍح. -2

 جيوز له ذلك. ما فإن كانت املناحل والنَّحل لصاحب األرض فال شكَّ أنَّه



 

17 

 

َتَِّبُ ملالك األرض من  ؛وإن كانت منحلٌة جاءت وحدها مثل النَّحل الَّذي يأيت بني اجلبال فإنَّ هذا ُيع 

بقه أحٌد إليه وأخذه جاز، فيجوز له أن يمنع النَّاس جيعل سوًرا، لكن لو سبقه باب االختصاص، فإن س

 أحٌد هلذا النَّحل جاز؛ ألنَّه مباٌح كسائر أنواع املباحات.

() من( )َأوْ إًذا فإن أخذه من ملكه أو من ملك غريه  ٍة عن امللك  َمَوات  أي أرٍض منفكَّ

هذه تعادل عَّشة أفرٍق، وقد جاء من قول عمَر َرْطًَل ِعَراِقيًّا(  اْلَعَسِل ِمَئًة َوِستِّنيَ  )ِمنَ واالختصاص أخذ 

كاةرُ فْ إذا بلغ عْشة أَ » :أنَّه  «.ق  ففيه الزَّ

 الواحد يعادل ستَّة عَّش رطاًل فيكون املجموع مئًة وستِّني. ُق رَ والفَ 

، ويذكرون ذلك يف حديث الَّذي وقع عىل امر قن والَفَرقن قون بني الَفر  أته يف َّنار وعلَّمء احلديث يفرِّ

 رمضاَن.

ُه( قال:   أي جيب عَّش ما وجده من هذا املباح.)َفِفيِه ُعْْشُ

َكاُز َما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن الْ قال:  ال يلزم أن يكون  )ِدْفِن(أي دفنه أهل اجلاهليَّة، وقوله:  َجاِهلِيَِّة(ـ)َوالرِّ

يل وجيرف مدفوًنا ُتت األرض، فقد يكون ُتت األرض، وقد يكون صاعًدا عليها، ف أحياًنا قد يأيت السَّ

اب فن. ،الرتُّ كاز أو الدِّ  فيظهر هذا الرِّ

كاز يكون َجاِهلِيَِّة( ـ)َما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن الْ وقول املصنِّف:  نا عىل أنَّ الرِّ أطلق املصنِّف، وهذا يدلُّ

 .أو وجده يف أرٍض مباحةٍ  ،أو وجده يف ملك غريه ،مملوًكا ملن وجده، سواًء وجده يف ملكه

ملكه احلافر؛ ألنَّ  ،فوجد احلافر ركاًزا ،بل العلَّمء يقولون: لو أنَّ رجاًل استأجر آخَر ليحفر بئًرا

كاز حكمه حكم املباحات، واملباحات  م معنا-الرِّ ال مُت َلُك إالَّ بااللتقاط واحليازة، فالَّذي التقطها  -كَّم تقدَّ

كاز.  هو الَّذي يملكها، هذا هو الرِّ

ةٌ  ؛أي األثَّمن الَّتي تكون عند أهل اجلاهليَّة َجاِهلِيَِّة(ـِمْن ِدْفِن الْ  )َما ُوِجَد قوله:  أو من  ،ذهٌب أو فضَّ

ابقة.وَج هذه املشغوالت الَّتي تُ   د يف كثرٍي من احلضارات السَّ

حيح من حديث أيب هريرَة أنَّ النَّبيَّ  ُخُمُس(ـ)َفِفيِه الْ قال:   َكاِز » قال:  ملا جاء يف الصَّ ِِف الرِّ

 «.ُخُمُس ـالْ 
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مثل العسل ومثل اخلارج من األرض، وإنََّّم هو مطلٌق  ،أي ليس له نصاٌب  )ِِف َقلِيلِِه َوَكثرِِيِه(قال: 

م.  لعموم احلديث املتقدِّ

ُف مرصف الفيء ُخُمُس(ـ)الْ قوله:  َ كاة؛ ألنَّ اخلمس هنا ُيرص  ُيَسلَُّم إىل بيت مال  ،مل يقل فيه الزَّ

َطى لب كاة، املسلمني مبارشًة، ُيع  ُف يف مرصف الزَّ َ ة، وال ُيرص  ُف يف املصارف العامَّ َ يت مال املسلمني، فُيرص 

ق باخلُ   .(1)وهو الفيء ،بل جيب عليه أن يرصفه لبيت مال املسلمني ،سمُ وبناًء عىل ذلك فال جيزئ املرء أن يتصدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، فرأيـت مـن األنسـب أن لكن مل يَّشح فيه إالَّ جزًءا قلـياًل رس ويف َّناية هذا الدَّ  قدين(باب زكاة النَّ )يف  -تعاىل اهللحفظه –رشع شيخنا ( 1)

 .شاء اهللإن –ايل رس التَّ للدَّ  هُ تُ ر  واحٍد؛ لذا أخَّ  يكون الكالم عنه جمموعا يف مكانٍ 



 

19 

 

 

 : يقول: ذكر القايض عياض مسألة نيَّة النِّيَّة، فَم معناها؟1س

ر اسمه اآلن-املالكيَّة يف كتاب يف البدع ج: نقل بعض  ملَّا تكلَّموا عن النيَّة، نقلوا عن  -لعيلَّ أتذكَّ

 .)ومن البدع نيَّة النيَّة(القايض عياض أنَّه قال: 

الة، أو أينَّ  ث نفسه أنَّني سأنوي الصَّ معنى نيَّة النِّيَّة: أنَّ املرء يعزم يف نفسه أن ينوَي؛ بأن يقف، وحيدِّ

ى:  سأفعل  «.نيَّة النِّيَّة»كذا، هذه ُتَسمَّ

ى بـ:  ظ بالنِّيَّة»ثمَّ ييل نيَّة النِّيَّة ما ُيَسمَّ ا غري «التلفُّ حيح أَّنَّ الة، وأنَّ الصَّ ، هذه تكلَّمنا عنها يف الصَّ

ظ، لكنَّها غري مَّشوعٍة. ا بدعٌة؛ التَّلفُّ عب أن نقول: إَّنَّ  مَّشوعٍة، ومن الصَّ

، ال شكَّ أنَّ اجلهر بالنِّيَّة بدعٌة.النَّوع الثَّالث: ا  جلهر بالنِّيَّة؛ هذه بدعٌة، ما يف شكٌّ

ىَل أنَّ  نعم بعض أهل العلم قال: نيَّة النِّيَّة بدعٌة، كَّم مرَّ معنا عن القايض عياض، فمن باب َأو 

ظ بالنِّيَّة بدعٌة، وهذا الَّذي مشى عليه املالكيَّة،  وشيخ اإلسالم وغريهم. املالكيَّة يرون أنَّ التَّلفُّ

، هل يكون ِف زكاٌة؟2س  : يقول: إذا كان املكيل ينقلب إَل موزون 

مكياًل  ج: قلت قبل قليٍل: إنَّ العِّبة يف الكيل بأصل جنسه، وعرفنا أنَّه ما كان يف عهد النَّبيِّ 

فنا اآلن، لو أنَّه يشٌء جديٌد؛ بأن يك ون ثمرًة جديدًة ال يمكن فهو مكيٌل، او يقاس عليه، أو باعتبار ُعر 

فنا اآلن، وإالَّ فال. إحلاقها بَّم كان يف عهد النَّبيِّ   فننظر إىل ُعر 

 بيع املكيل موزوًنا، واملوزون مكياًل، أو تغريُّ الكيل ينبني عليه أحكام:

كاة إالَّ يف معرفة النِّ  كاة هنا نقول: ال ينبني عليه يف باب الزَّ اًل: عندنا يف باب الزَّ َمَل أوَّ صاب، وقد َأع 

 الفقهاء نقل املكيل للوزن، كيف؟

روها باألرطال، قالوا: وزًنا أو كياًل  كَّم ذكرت -ملَّا جاءوا إىل املكيل قالوا: إنَّه مخسة أوسٍق، ثمَّ قدَّ

َبط، فيجوز التَّقدير بالوزن بناًء عىل ما سبق التَّقدير باألرط -لكم قبل قليلٍ  َل للوزن لُيض 
 ال.قالوا: فنُقن

ورة الثَّانية: يف باب البيع، قالوا: جيوز بيع املوزون مكياًل، واملكيل موزوًنا إذا كان بغري جنسه،  الصُّ

ة الوزن،  هب والفضَّ با املشهور أنَّ العلَّة يف الذَّ ا بيعه بجنسه فإنَّه ال جيوز؛ ولذلك عندهم يف باب الرِّ أمَّ
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با أنَّه ال جيوز بيع املكيل ولذلك أنا أمَّش عىل املشهور اآلن، وال أنظر ال ختالف العلَّة، فعندهم يف باب الرِّ

 بجنسه وزًنا، وال املوزون بجنسه كياًل، ملاذا؟

نا مل نعلم بالتََّّمثل، وعدم العلم بالتََّّمثل كالعلم  قالوا: ألنَّ املوزون إذا بنيع كياًل والعكس، فمعناه أنَّ

 بالتَّفاضل، فيكون رًبا.

َلم فيه  الصورة الثَّالثة: لم؛ هل جيوز بيع الـُمس  ة–قالوا: يف باب السَّ مَّ تي يف الذِّ كياًل  -وهو العني الَّ

 ووزًنا أم ال؟

. عيِّ  مشهور املذهب: أنَّه ال جيوز؛ ألنَّ العلم باملقدار ال بدَّ أن يكون باعتبار املقياس الَّشَّ

واية الثَّانية  ين: أنَّه جيوز.وهي الَّتي عليها عمل املسلمني اآلن، و–والرِّ يخ تقيِّ الدِّ  اختيار الشَّ

لم متر وزًنا فيجوز.  اآلن النَّاس يبيعون السَّ

 ؟«الفقع»: يقول: قلت: فيَم يشرتيه من املباحات كـ3س

 ج: الفقع أصاًل ال زكاة فيه؛ ألنَّه ممَّا أصله يف اجلذر، مأكوله ُتت األرض.

 عندهم: أنَّ ]ما كان مأكوله[ ما حتت األرض ال زكاَة فيه.والقاعدة 

ى: 4س ية؟« العرجون»: قال: هل يدخل ما يسمَّ  أو ما يشبه البصل ِف الَبَّ

ج: ال، هذا أيًضا مأكوله ُتت األرض، ويكون فيه، وهو من املباحات، وكلُّ املباحات ال زكاَة 

 فيها.

َلة5س  عليه ِف املسجد( ظاهر كَلمه أنَّ املستَحبَّ غري ذلك؟ : يقول: قول املاتن: )وال بأس بالصَّ

(، ولكن جيوز يف املسجد. الة يف املصىلَّ ىل الصَّ  ج: نعم، عند الفقهاء يقولون: )األَو 

وض»: يقول: َمثَّل صاحب 6س عند قول املاتن: )ولو مل تكن قوًتا( بالقثَّاء واخليار، فهل ُيكال « الرَّ

خران؟  هذان ويدَّ

اف»ج: ال، املذهب: أنَّ القثَّاء واخليار ال زكاة فيهَّم، كَّم يف  وض»، ولعيلِّ أراجع «الكشَّ  «.الرَّ

ر هل فيه زكاة؟7س طب الَّذي ال ُيَتمِّ  : يقول: الر 

ا العنب فال زكاَة فيه. كاة، وأمَّ  ج: نعم، فيه الزَّ

 

 قاعدة
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َخر للحاجة(؟8س  : يقول: ما معنى قول ابن قائد: )وُيدَّ

ُب زكاهَتا، ال بدَّ أن يكون االدِّخار حلاجٍة. ج: يعني
 ليس كلُّ ادِّخاٍر لثمرٍة ُيوجن

حابة أنَّه كان يستحب  اجللوس بعد العرص إَل الغروب، كَم 9س  من الصَّ
: يقول: هل ثبت عن أحد 

وق؟  بعد الفجر إَل الْش 

نا جلَّ ج: ال أعلم، لكن الشكَّ أنَّ أفضَل أوقات اليوم اخلمسة عىل اإلطالق ه و العرص، كَّم قال ربُّ

لوات [ 2٣٨]البقرة: ژ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوعال:  فأفضل الصَّ

 ٻ* ٱ ژاخلمس هي صالة العرص، وأفضل األوقات اخلمس هي العرص، وقد أقسم اهلل به فقال: 

إن شاء –وسيأيت معنا  ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ* پ ٻ ٻ

مان؛ من بعد العرص أن اليمني « كتب األيَّمن»يف  -اهلل  ں ں ڱ ژُتَعظَّم باملكان؛ عند املنِّب، وبالزَّ

 ، وباللَّفظ.«من بعد صالة العرص»أظنُّ قال ابن عبَّاٍس: ژ   ڻ ڻ ڻ

َل اليمني بعد العرص لفضل هذا الوقت، وأنَّه أفضل األوقات.  فُجعن

مان، ومطلق ا .لكن عندنا قاعدة: أنَّه ال تَلزٌم بني فضل الزَّ  لعمل، إالَّ أن يرد النَّص 

الُِح فِيِهنَّ َأَحب  إََِل اهلل ِمْن َهِذِه اْلَعَْشِ »: ورد النَّصُّ مثل قول النَّبيِّ  ام  اْلَعَمُل الصَّ  «.َما ِمْن َأيَّ

ام األسبوع  ة مطلُق العمل فيها حمبوٌب هلل جلَّ وعال، لكن نقول: أفضل أيَّ عىل فعَّش ذي احلجَّ

نة عىل اإلطالق يوم األضحى، كَّم ثبت يف  ام السَّ ومع ذلك َُّننَي عن ، «املسند»اإلطالق اجلمعة، وأفضل أيَّ

َه إفرادمها بالقيام، فال تالزم. هَّم، وُكرن  صومن

لوات  العرص ملَّا قلنا: هو أفضل األوقات فأفضل األعَّمل فيه صالة العرص، وهي أفضل الصَّ

 اخلمس.

كر يكون يف طريف النَّهار، كان األمر الثَّاين:  ذكر اهلل جلَّ وعال، فالعرص هذا وقت ذكر، ولذلك الذِّ

له، آخر النَّهار قبل الغروب، ولذا كان العمل يف هذا الوقت  النَّبيُّ  –يذكر ذكره يف آخر النَّهار ويف أوَّ

 وصخٍب يف األسواق
ٍ
َأْفَضُل اْلِعَباَدِة »قال:   أنَّ النَّبيَّ «: مسلم  »مضاعٌف، يف  -وهو وقت بيٍع ورشاء

حابة واهلل ال أعلم، ومن قال:  ،«اْلِعَباَدُة ِِف اْلـَهَرِج  ا الصَّ فاهلرج حال  انشغال النَّاس، والعرص هو كذلك، أمَّ

 )ال أعلم( فقد أجاب.

 قاعدة
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نني فإنَّ الزَّ 10س اه بعد قبضه عَمَّ مىض من السِّ ين إذا كان عَل معرس  إذا زكَّ كاة َسُتْفنِي : يقول: الدَّ

؟  املال حينئذ 

نوات  ُص جزًءا عن السَّ
م يقولون: لن تفنيه، ففي كلِّ سنٍة ُينقن ج: ال، لن تفنيه، عىل املذهب: أَّنَّ

تي قبلها، وهكذا، الفناء  ا قد يبقى منه جزٌء، كلَّ سنٍة نأخذ اثنني ونصف من الَّ املاضية، نعم إذا طالت جد 

ُّ لن تفنى، لكن قد يذه  ب جزٌء كبرٌي منه.الُكيلِّ

ا  رَتَط أن يكون املل ك مستقر  تي عليها الفتوى: أنَّه ُيش  واية الثَّانية يف مذهب أمحَد، والَّ ولذلك فإنَّ الرِّ

ُقُط زكاته: ين الَّذي لك عىل غريك يف ثالثة أحواٍل َتس  ا، وبناًء عليه فإن الدَّ  استقراًرا تام 

ين عىل معرٍس. -1  إذا كان الدَّ

 وال بيَّنَة. أو جاحٍد، -2

 أو عىل مماطٍل. -٣

يخ ]ابن باٍز[  َتى به، وهذا أيًضا اختيار الشَّ كاة، هذا الـُمف  ُقُط الزَّ ور الثَّالثة هذه َتس   .ففي الصُّ

ا أكثَر من  ا جد  غريه، واملسألة فيها خالٌف، وقلت لكم: إنَّ مذهب أمحَد حيتاط احتياًطا شديًدا جد 

كاة هي األصل. ًة أنَّ الزَّ  وخاصَّ

داق هل ُيْسَتَحق  باملوت أو بالفراق؟11س ر الصَّ  : يقول: مؤخَّ

، يف بعض البلدان إذا قالوا:  فن َجع للُعر  م »ج: الفقهاء يقولون: إذا كان هناك ُعرٌف فرُي  مقدَّ

داق داق»و« الصَّ ر الصَّ م»، فيقصدون بـ «مؤخَّ ر»عند العقد، و« املقدَّ خول، هذا جرى عليه « املؤخَّ عند الدُّ

ف النَّاس يف بعض البلدان، ليس يف ُجيعها.  ُعر 

ط. احلالة الثَّانية: ٌر إىل شهر كذا، أو سنة كذا(، فعند وجود الَّشَّ ، مثل: )مؤخَّ  إذا كان هناك نصٌّ

ٌف يقيِّده وال رشٌط،  احلالة الثَّالثة: ر( وال ُيوَجد ُعر   فعند الفرقة:إذا أطلق وقال: )مؤخَّ

 الفرقة بالطَّالق من جهته، أو بالفسخ من جهتها كاخللع. -

 أو بموت أحدمها. -

ته قبل القسمة، وقبل الثُّلث. ر صداقه، فيكون دينًا يف ذمَّ َج من ماله مؤخَّ رن  فإن مات هو ُأخ 

ين.  وإن ماتت هي قبله فيعطي ورثَتها الدَّ
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 س: قال: وإن كان يصل إَل أربعني سنًة؟

يه إذا قبضته بعد أربعني سنًة، لو ماتت هي فجاء لورثتها فيجب عىل ج: نعم  ا تزكِّ املذهب: أَّنَّ

وه.  ورثتها أن يزكُّ

كويِّ الَّذي عليه، بَّشط  -عىل املذهب–طيِّب  داق من الوعاء الزَّ ر الصَّ وج كلَّ سنٍة ُيصم مؤخَّ الزَّ

خول.  أن يكون قد استقرَّ بالدُّ

واية الثَّانية يف املذ ين الَّذي عليك –هب الرِّ قلنا مشهور املذهب: أنَّ –والَّتي عليها الفتوى: أنَّ الدَّ

كويِّ  اًل ُُي َصم من الوعاء الزَّ ين  -كلُّ ديٍن عليك؛ حاال  أو مؤجَّ كاة إالَّ الدَّ َتى به: أنَّه ال ُُي َصم من الزَّ الـُمف 

ل. ين املؤجَّ  احلالُّ فقط، دون الدَّ

ُجل ِف قَب  واحد  هل َيب نبشه؟: يقول: لو دفنت امر12س  أٌة مع الرَّ

َدت احلاجة، جاء يف أثر النَّهي عنه،  ج: املذهب: حيرم دفن اثنني يف قٍِّب واحٍد؛ إالَّ حلاجٍة، فلو ُوجن

م قالوا ]ذلك[.  لكن هل جيب نبشه ما وقفت عىل نص  أَّنَّ

قط إذا استهلَّ صارًخا ثمَّ مات هل ُيَعق  عنه؟13س  : قال: السِّ

نَّة ال، وهو مفهوم كالم ابن القيِّم يف  وا عليه ألنَّ النَّبيَّ « حتفة املودود»ج: ظاهر السُّ قال:  مل ينصُّ

 أي مرهونٌة سالمته، وقد فات املحلُّ فحينئٍذ ال يعقُّ عنه. «َمْرُهونٌ »قال أمحُد: معنى  ،«ُكل  َمْوُلود  َمْرُهوٌن بَِعِقيَقتِهِ »

كاة، وبني استقرار الوجوب؟: 14س  يقول: ما الفرق بني وجوب الزَّ

ج: الوجوب واستقرار الوجوب خاصٌّ بزكاة احلبوب والثَِّّمر فقط، دون ما عداها، فالوجوب 

، أو يف مستودٍع. ينن ، واستقرار الوجوب يكون بجعله يف الَبي َدر، أو يف الـَجرن الح واشتداد احلبِّ  يكون ببدوِّ الصَّ

ولة ال هتتم  بذلك، فَمذا يصنع : يقو15س  من ِدفن اجلاهليَّة لكن الدَّ
ل: إذا عثر شخٌص عَل يشء 

ق به عَل الفقراء؟  واجُده باخلمس، هل يتصدَّ

فن اجلاهليَّة بعض املعارصين يقولون: إنَّه يمكن أن يدخل يف مبدأ تقييد اإلباحة، 
ج: بالنِّسبة لدن

، وأنتم تعلمون أو مرَّ معكم أنَّ بعض أ هل العلم نصَّ عىل أنَّ لويلِّ األمر تقييد املباحات، وبنى عليه القرايفُّ

َمْن َأْحَيى َأْرًضا »: وابن القيِّم أنَّه جيوز لويلِّ األمر أن يمنع من التَّملُّك املوات بإحيائه، وأنَّ قول النَّبيِّ 

ياسة. ،«َمْيَتًة َفِهَي َلهُ   أنَّ هذه تدخل يف السِّ
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هـ: أنَّ من أحيى أرًضا ال يملكها بعد 1٣٨6لك صدر الفتوى عند املشايخ عندنا عام وبناًء عىل ذ

 هـ أي قبل صدور القرار فإنَّه يملكها.1٣٨6هـ وعليه القضاء عندنا، ومن أحياها قبل 1٣٨6

ملَّا محى النَّقيع،  بعض املعارصين يقول: ومن املباحات، طبًعا تقييد املباحات هلا أصل؛ عثَّمن 

عي جيَّد كان النَّقيع، فحَّمه عثَّمن امل- عي، فأقرب مكاٍن للرَّ ، دينة تعرفون حرار ما فيها مكاٌن للرَّ

دقة،  عي فيه؛ ألجل إبل الصَّ دقة بعيًدا وجاء -ومنع أهل املدينة من الرَّ نا إبل الصَّ نا لو َوضع  قالوا: ألنَّ

دقة فنحن يف حاجٍة صاحب حاجٍة صارت مشكلة، وصاحب احلالل يبعد إىل خارج املدينة ا إبل الصَّ ، أامَّ

ا مًحى، وهذا من تقييد املباحات وغريها. -هلا حابة كعمر وعثَّمَن مَحَو   وقد ثبت أنَّ الصَّ

كاز من تقييد املباح،  كاز، لكن بعض املعارصين قالوا: قد يقال: إنَّ الرِّ مون عن الرِّ ما تكلَّم املتقدِّ

فحينئٍذ قد  -كَّم عندنا هنا–كاًزا جيب عليه أن يسلِّمه للمتحف الوطنيِّ فلو جاء ويلُّ األمر وقال: من وجد ر

 ُيقال: بوجوب ذلك.

فن اجلاهليَّة فعليه أن يسلِّمه للفقراء؛ ألنَّ القاعدة قالوا:
ولة ال هتتمُّ بدن ا إذا كان كَّم ذكر أخونا أنَّ الدَّ  أمَّ

 إذا ُفِقَد مرصف الفيء َفُيَسلَّم للفقراء.

اف» هذه قاعدٌة نصَّ عليها يف وهي قاعدٌة مذكورٌة يف غري مظنَّتها، )نسيت اآلن موضعها ، «الكشَّ

 لعيلِّ أراجعه وأخِّبكم به(.

َجع إَل األعَل. وهي:  ه إذا ُفِقَد املرصف فرُيْ  )أظنُّ ذكرها يف الوقف ربََّّم(.أنَّ

 د املوت؟: قال: هل صحَّ أنَّ الـَميََّت ُتْعَرض عليه األديان عن16س

 ج: ال أعلم.

 : يقول: القول بأنَّ وضع احلديدة عَل بطن امليِّت ال يمنع االنتفاخ هل هلذا وجٌه؟17س

ج: ال أعلم، فعله ابن عبَّاٍس ألجل االنتفاخ، هل هو طبي ا، ال أعلم، لذلك بعض الفقهاء يقول: 

 ويضع املرآة لكي تكون صقيلًة.

 عنه؟: يقول: ما صورة النَّعي املنهي 18س

 -إن مل أكن وامًها« فتح الباري»ذكر ذلك ابن حجٍر يف –ج: النَّعي يقولون: جاء عن الفضيل بن عياٍض 

 أنَّه قال: )كنَّا نعدُّ النَّعي من النِّياحة(، غري حديث جريٍر، قال: )النَّعي من النِّياحة(، ما املراد بالنَّعي؟

حيحني. عى النَّبيُّ املراد بالنَّعي قالوا: النَّعي املباح حينَّم ن ، كَّم يف الصَّ  النَّجايشَّ

 قاعدة
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ون النَّعي من النِّياحة(، قالوا: النَّعي هو اإلخبار من غري رفع صوٍت.  والفضيل قال: )كانوا يعدُّ

ا، إخبار للنَّاس هبذه الطَّريقة فهذا نعٌي. وت جد   وبناًء عليه فلو كان رفع الصَّ

وت املعتاد، كاملكرفون و  هكذا ليس رصاًخا يف كلِّ مكاٍن.لكن رفع الصَّ

ُر حماسَن، بل جمرد إخباٍر، فذكر املحاسن بعد الوفاة مبارشًة هذا نعٌي مذموٌم،  األمر الثَّاين: أالَّ يكون فيه ذنك 

ُجل حتَّى يموت، ثمَّ بعد ذلك حيمل عليه.  ينتظر الرَّ

 لتَّحريم؟: يقول: ملاذا كراهة القعود عَل القَب؛ مع أنَّ ظاهر النَّهي ا19س

ء أخذ حكمه، وقد جاء أنَّه حيوز اجللوس عىل األرض، فكذلك تأخذ  ج: قالوا: ألنَّ ما جاور الَّشَّ

 حكمه، هذا الَّذي يظهر يل.

محن؟20س  : يقول: ما اجلواب عن زيارة عائشَة لقَب أخيها عبدالرَّ

 ه معنيني:ج: املذهب: يرون أنَّه مكروٌه، وقد خالفت املكروه، واملباح قلنا: إنَّ ل

ل:[ معنًى قسيٌم لألحكام اخلمسة.  ]األوَّ

 ]والثَّاين:[ معنًى قسيٌم للثَّالثة أحكام: الوجوب، والتَّحريم، واإلباحة.

 فتدخل الكراهة والنَّدب يف اإلباحة.

تت أجًرا؛ هذا عىل املذهب. فعائشة   خالفت املكروه، فال إثَم عليها، وإنََّّم فوَّ

 خالفها فيه غريها. الثَّاين الَّذي عليه الفتوى: إنَّ اجتهاٌد من عائشَة وعىل القول 

كعة األُوَل عن الثَّانية ِف صَلة الفريضة، ولكن 21س : يقول: كَم هو معلوٌم أنَّ املذهب: تطويل الرَّ

 هل النَّافلة مثل الفريضة أم ختتلف؟

م يقولون ذلك، يقولون: واألُوىل أط ، سواًء يف ج: ظاهر كالمهم أَّنَّ ول من الثَّانية مطلًقا، أي يف كل 

نَّة تدلُّ عىل ذلك؛ كَّم يف  باب الكسوف، أو يف الفريضة، أو يف مطلق النَّوافل، هذا هو ظاهر كالمهم، والسُّ

ا مع النَّبيِّ   .حديث ابن مسعوٍد وحذيفَة ملَّا صلَّو 

 وصلَّى اهلل وسلَّم وبارك على نبيِّنا حممَّد  

 


